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O Z N Á M E N I E 
 
 

 

Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava, ako 
obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Zečák, Bratislava – 
Lamač“, v súlade s §11 ods. 2 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie oznamuje zahájenie procesu posúdenia Správy o hodnotení územnoplánovacej 
dokumentácie podľa prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Do správy o hodnotení strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho 

výpisy a odpisy alebo na vlastné náklady robiť z neho kópie v dňoch 9.8. – 15.9.2021 na 
Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 
Bratislava počas úradných hodín klientskeho centra zverejneného na webovom sídle Mestskej 
časti. V elektronickej podobe je Správa o hodnotení prístupná na 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-zecak-bratislava-lamac-10-2017    
/EIA/SEA – Informačný systém podľa zákona č.24/2006 Z.z. časť EIA 

 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť najneskôr do 15.9.2021  na adresu 

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. 
 

Riešené územie sa nachádza v Bratislavskom kraji, okrese Bratislava IV., k.ú. a MČ 
Bratislava – Lamač. Riešené územie Zečák sa skladá z miestnych lokalít – Zidiny, Zečák 
a Rázsochy. Lokalita vymedzená pre potreby riešenia územného plánu zóny je pahorkatinou 
nachádzajúcou sa medzi zastavaným územím a lesným masívom.  

 
Hlavným cieľom, pre ktorý je Územný plán zóny Zečák, Bratislava - Lamač spracovaný, 

je existujúca potreba spodrobniť zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného 
využívania pozemkov a stavieb ako aj verejného dopravného a technického vybavenia, ktoré 
sú stanovené v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov pre 
urbanizovaný priestor mesta a získanie komplexnej dokumentácie stanovujúcej optimálny 
rozvoj územia, v súlade so všetkými zložkami životného prostredia, priestorové usporiadanie 
a funkčné využívanie územia, vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné 
prostredie a aj ekologickú stabilitu v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja 
a rešpektovaním potenciálnych prejavov klimatickej zmeny. Tieto zásady a regulatívy vytvoria 
podmienky pre naplnenie investičných zámerov, odvetvových generelov  a zámerov ochrany 
prírody a tvorby krajiny.  
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